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Föreningens ändamål
(citat ur stadgarna paragraf 2)
”Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kultur-
förening för dem som har sina rötter i Rickul/
Nucköområdet i Estland, eller av andra orsaker 
känner ett intresse för området och dess historia.
Föreningen skall
• värna om och levandegöra det estlands-

svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
både i bevarandet av historien, i nuet och i 
framtiden;

• vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i 
Sverige, samt informationsorgan i Sverige 
och Estland; 

• överföra till våra yngre de traditioner vi själva 
mottagit och bevarat, samt idka annan här-
med förenlig verksamhet;

• bevara och förvalta föreningens fasta egen-
dom.”
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Sommaren är nästan slut när den 
här tidningen kommer ut. Den har 
varit lite som en berg- och dalbana 
vad gäller vädret. Ena veckan är 
kall och mulen, nästa het och solig. 
Men i det stora hela har det varit en 
bra sommar och som vanligt hade vi 
tur med vädret under vår Hemvän-
darvecka.

Det kom som vanligt många 
medlemmar till alla aktiviteter som 
vi anordnade och inne i tidningen 
kan ni läsa om hur veckan var. Det 
är verkligen roligt att se att alla 
generationer finns med, speciellt 
på strandfesten och middagen på 
Roosta. Det bådar gott inför fören-
ingens framtid.
Framtiden
Ändå finns det vissa moln på him-
len när man ser framåt för fören-
ingen. För att föreningen skall över-
leva måste vi få nästa och nästnästa 
generation intresserade av att även 
delta i arbetet att bibehålla den est-
landssvenska kulturen. Det kanske 
inte räcker med att de kommer på 
våra evenemang en gång om året, 
utan vi behöver få dem att förstå 
vikten av att bevara sina estlands-
svenska rötter genom aktivt arbete. 

Som ni kan se inne i tidningen 
söker vår valberedning folk som 
vill sitta i styrelsen. Vi har fortfa-
rande många medlemmar, även om 
antalet sjunker år efter år, men få 
som aktivt vill ta del i styrelsearbe-
tet. Det är en utmaning för oss att få 
in yngre i styrelsen som kan ta över 
efter oss som nu har suttit många år.

Utan en fungerande styrelse 
kommer föreningen att dö ut. Så 
fundera på om du vill vara med och 
dra föreningen vidare in i framtiden 
så att även tredje och fjärde gene-
rationen estlandssvenskar blir med-
vetna om sina rötter.

”Rötter är viktiga”
Vår Mats Ekman-stipendiat i år, Mi-
kael Sjövall, sade i sitt tal i kyrkan: 
”Rötter är viktiga. De formar oss 

människor, ger oss kulturell näring 
och stadga vare sig vi vill det eller 
inte. De ger oss ett sammanhang 
och en backspegel. De slingrar sig 
runt våra djupaste känslor när den 
äldre generationen och våra föräld-
rar har lämnat det jordiska.”

Han säger det som är viktigt för 
oss alla: att överlämna arvet från 
våra egna föräldrar till våra barn 
och barnbarn. De måste i sin tur 
lämna det vidare till sina barn. 

Ju fler vi blir som vill arbeta ak-
tivt i styrelsen och kommittéer, ju 
mindre tid och arbete kommer det 
att ta för var och en. Vi har också 
väldigt trevligt när vi arbetar, men 
vi behöver bli fler! Hör gärna av dig 
till valberedningen om du kan ställa 
upp! Vi behöver dig för att få en väl 
fungerande styrelse och väl fung-
erande kommittéer i framtiden. Det 
är ett roligt och stimulerande arbete 
och som sagt, utlagt på fler blir det 
inte så tidskrävande heller.

Men jag vill också understryka 
att det är mycket värt att du bara är 
medlem och genom din medlems-
avgift ger oss möjligheter att verka 
för en god framtid för estlands-
svenskarna. 

Val till Kulturförvaltningen
Som jag redan i förra numret av tid-
ningen skrev om, så är det val till 
Estlandssvenskarnas Kulturförvalt-
ning i år. Valet sker den 18-20 okto-
ber i år. Både i Estland och Sverige 
kan man bara poströsta och alla som 
står med på minoritetslängden kom-
mer att få ett brev hem med valsedel 
och kandidatlista.

Rickul/Nuckö Hembygdsfören-
ing har anmält tre kandidater. Det är 
Ingegerd Lindström, Benny Vester-
by och Raul Targamaa som ställer 
upp i valet. För övrigt finns det med 
ytterligare fyra kandidater som bor i 
Sverige. Resten är boende i Estland 
med estlandssvenska rötter. Totalt 
finns 26 kandidater på listan men 
endast 21 skall väljas.

Om ni vet med er att ni flyttat se-
dan valet 2016 så var snälla att ändra 
adressen. Det är viktigt att alla som 
står på minoritetslistan verkligen är 
med och röstar. Om valdeltagandet 
understiger 50 procent kommer för-
modligen Kulturförvaltningen att 
läggas ner under de kommande tre 
åren.

Om du vill ändra dina uppgifter 
på minoritetslistan eller bara kon-
trollera att rätt uppgifter står där så 
kan du kontakta Margareta Ham-
merman på telefon 070-730 47 61. 
Hon sitter med i valkommittén och 
kan hjälpa till att ändra dina uppgif-
ter om det behövs.

Skicka in din valsedel så fort 
som möjligt så att den också hinner 
fram i tid och kan räknas med. Be-
höver du hjälp med att fylla i eller 
har andra frågor angående valet kan 
du också kontakta Margareta Ham-
merman.

Använd din röst för att säkerstäl-
la att Kulturförvaltningen i Estland 
får fortsätta sitt viktiga arbete med 
att hålla den estlandssvenska kultu-
ren och traditionen vid liv i Estland 
samt att se till att svenskarnas liv i 
Estland inte glöms bort!
Jag önskar jag varit där!
När det baltiska folket reste sig som 
en man och sa: ”Nu är det nog! Nu 
vill vi ha tillbaka vårt land, vårt 
språk, vår flagga och vår stolthet!”

När 2 miljoner människor tog 
varandra i handen och bildade en 
670 kilometer lång kedja för att de-
monstrera mot överheten i Moskva. 
Både unga och gamla visade sin 
styrka, rätade på ryggarna och häv-
dade rätten till sitt eget land.

Den 23 augusti 1989, i skrivan-
des stund för exakt 30 år sedan.

Jag önskar jag hade varit där!
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Båthamnen i Österby
Inom ramen för länsvisa utveck-
lingsprojekt har Läänemaa bevil-
jats  ett belopp av nästan 300 000 
euro. Ett av de projekt som man 
har ansökt pengar för är att fördju-
pa hamnarna i Österby och Harga. 
Konstnaden beräknas till 150 000 
euro, varav 25 procent skall egenfi-
nansieras och tas från Lääne-Nigula 
kommuns budget.

Enligt planen skall man i första 
hand satsa på hamnen i Österby. 
Där skall infartsleden fördjupas och 
ett hamnkontor byggas. Fördjup-
ningen innebär att även segelbåtar 
skall kunna anlöpa hamnen, något 
som nu inte är möjligt.

Om projektet beviljas de ansök-
ta pengarna kommer Lääne-Nigula 
kommun att påbörja det så fort som 
möjligt. Man hoppas att det skall 
vara klart redan till nästa midsom-
mar.
Tvist mellan Lääne-Nigula
kommun och Kekkilä
Sedan många år tillbaka råder en 
konflikt mellan invånarna i byn Sa-
lajõe (på vägen mellan Derhamn 
och Linnamäe) och företaget OÜ 
Kekkilä, som driver torvfabriken i 
Niibi. Byborna hävdar att spillvat-
ten från torvbrytningen via Salajõ-
gi-ån går ner i grundvattnet och för-
därvar vattnet i deras brunnar.

År 2017 ansökte Kekkilä om att 
få bryta torv inom ett nytt område, 

Niibi 2. Samtidigt skulle man mins-
ka brytningen inom övriga områden 
så att den fortsatt totalt blev 30 000 
ton per år. Lääne-Nigula kommun 
beslutade att inte godkänna ansö-
kan, med hänvisning till att frågan 
om torvbrytningens påverkan på 
brunnsvattnet inte var klarlagd.

Kekkilä vände sig till domstol 
för att få kommunens beslut ogil-
tigförklarat. Bolaget förlorade i en 
första instans men vann i en andra. 
Denna beslutade att man måste be-
akta miljöministeriets ståndpunkt 
att ansökan skulle beviljas.

Kommunen överklagade beslu-
tet till den högsta instansen, Riksrät-
ten i Tartu. Där hölls en förhandling 
i juni i år. Två veckor dessförinnan 
hade Lääne-Nigulas kommundirek-
tör Mikk Lõhmus och företagets 
direktör träffats för att förhandla 
sig fram till ett avtal om utvidgan-
det av torvbrytningen. Kommunen 
skulle åter ta upp ansökan (under-
förstått med beviljande) och företa-
get skulle bekosta 17 nya brunnar i 
området. Man ville därför ställa in 
domstolsförhandlingen, men detta 
bifölls inte av rätten. Dess beslut 
kommer i slutet av september.
Fyrtornet på Odensholm
öppnat  för besökare
Förra sommaren skickade Lääne-
Nigula kommun en förfrågan till 
Estniska sjöfartsverket om det kun-
de vara möjligt att öppna fyrtornet 

på Odensholm för besökare och fick 
på hösten ett jakande svar. Den 24 
maj öppnades fyrtornet för besö-
kare.

Tornet är 35,4 m högt och man 
kommer till en utsiktsbalkong via 
en trappa med 170 trappsteg.
Vägen till Ramsholms udde
avstängd
Fastigheten Ramsholmi på Rams-
holms udde fick 2017 en ny ägare, 
affärsmannen Priit Kotkas. Denne 
stängde omedelbart av vägen för 
biltrafik ut mot udden, en sträcka på 
cirka 800 m, med en grind. Därmed 
stängdes också tillfarten till den 
fastighet med ett sovjettida utsikts-
torn som ligger längst ut på udden 
och ägs av Lääne-Nigula kommun.

Kommunen har försökt att få till 
ett avtal med Kotkas om att vägen 
skall bli allmän väg, men utan att 
lyckas. Kommunfullmäktige fat-
tade därför i juni detta år beslutet 
att ställa vägen under tvångsför-
valtning för att göra den öppen för 
allmänt bruk. Kotkas motdrag blev 
att stämma kommunen i domstol. 
Han menar att tvångsförvaltningen 
är lagstridig, eftersom det saknas ett 
tillräckligt starkt allmänt intresse att 
vägen hålls öppen.

Om inte domstolen hindrar det 
kommer vägen att öppnas för all-
mänt bruk efter det att kommun-
fullmäktige vid nästa möte i augusti 
beslutar om detta.

Båthamnen i Österby. Grinden på Ramsholm.                      Foton: Lääne Elu
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Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, 

arvsärende, bygge, försäljning eller köp av fastigheter.
Ordnar högstbjudande på skogs- och åkermark.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg

katrin@jussuecanum.ee
+372 55 24842

Postadress: Jus Suecanum OÜ
Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

Dygnspriser från 32 euro (med obegränsad körsträcka).
För bokning eller frågor, hör av er till Matti, Autopluss OÜ,   

tfn +372 56 566 390, eller e-post myo@hot.ee
Hemsida autopluss.onepagefree.com.

I slutet av juni fick vi besök av 
SOV Estland. De var våra första of-
ficiella gäster på Mickogården och 
de avverkade sitt årsmöte hos oss. 
De fick först en liten rundvandring 
tillsammans med Erik Johansson, 
sammankallande i Mickogårdens 
kommitté. Efter det så drack man 
kaffe innan årsmötet startade. Allt 
fungerade bra och ”serveringsper-
sonalen” kunde pusta ut en stund. 

Vi hoppas att vi får fler sådana be-
sök i framtiden.

Besök på Mickogården
Ingegerd Lindström

Ny kokbok med 
recept från Nuckö

Göte Brunberg
I juni utkom den tvåspråkiga boken 
”Meie maitsete Noarootsi – Våra 
smaker av Nuckö”. I den varvas 
Nuckö sockens historia, i form av 
de nuvarande byarnas historia, med 
traditionella matrecept från trakten.

Bokens tillkomsthistoria be-
skrivs i baksidestexten.

Idén om att samla Nuckös recept 
mellan bokpärmar kom från hus-
bonden i Kadaka gård i Enby, advo-
katen Peeter Lepik. Hans värdefulla 
idé fick jäsa och mogna ordentligt 
som en välknådad deg.

Vi bad om hjälp från både lokala 
och svenskar som har sina rötter på 
Nuckö och fick ihop en bunt recept 
på god husmanskost som här åter-
ges i något modifierad och moder-
niserad form. Förutom recept skrev 
vi även ner några historier om trak-
tens byar – för lokal mat är ju alltid 
ortsbestämd.

Den här boken är framför allt 
en present till Nuckö, men även till 
hela Estland. Vi hoppas att du fin-
ner glädjen i den spännande mat-
kulturen och kan duka upp ett eget 
bord med maträtter som genom ti-
derna har tillagats här på Nuckö.

Boken är på 160 sidor och inne-
håller 24 recept på maträtter och 
bakverk. Priset är 250 SEK. För be-
ställning, se annonsen på sidan 20.

SOV Estland besökte, och höll årsmöte, på Mickogården. Det hela inleddes 
med en kaffestund. Foto: Ingegerd Lindström

”Serveringspersonalen” vilar ut 
efter välförrättat värv.
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Som vanligt startade vi vår Hem-
vändarvecka med den traditionella 
strandfesten, och som vanligt lyste 
också regnet med sin frånvaro, men 
det gjorde inte blåsten. Det blåste 
snålt nere vid stranden så de flesta 
valde att slå läger en bit upp i skydd 
av sanddynerna. Men det var ändå 
en bra uppslutning, cirka 90 perso-
ner hade kommit och många av dem 
deltog i de lekar och tävlingar som 
Ida och Fredrik Losman satt ihop. 
I år hette det vinnande laget La 
Änglarna och de som tävlade under 
det göteborgska namnet var Johan, 
Nea, Kevin, Alfons och Felicia. 
Grattis till er!

Rosleps kapell
På söndagen var det åter en guds-
tjänst i Rosleps kapell. I år hade Tiiu 
Tulvik ordnat med två präster, en 
estnisktalande och en svensktalande. 
Vi fick också lyssna till en ung, duk-
tig musiker, Loviise Lekarkin. Efter 
gudstjänsten delade vi ut årets Mats 
Ekmans stipendium. I år gick stipen-
diet till den finlandssvenske journa-
listen/författaren/med mera Mikael 
Sjövall. Han är en stor vän till est-
landssvenskarna och har på många 
sätt arbetat för estlandssvenskarnas 
sak i Estland. Han har skrivit böcker, 
startat svenska språkbon i både Tal-
linn och Hapsal, han har skrivit och 
satt upp en pjäs som handlar om just 
svenskarna i vårt område. Just denna 
pjäs kommer förmodligen att sättas 
upp i Stockholm i höst och jag hop-
pas så många som möjligt kommer 

att se den. Enligt styrelsens mening 
en mycket värdig stipendiat! 

Efter detta var det dags för kyrk-
kaffe ute på kyrkbacken. Vädret var 
med oss även denna dag.
Ungdomsträff
Bröderna Magnus och Fredrik 
Blomberg ordnade en träff för ung-
domar på Ölbäckstranden. Så här 
berättar Magnus:

”Under årets ungdomsträff var 
det tio ungdomar som letat sig ner 
till Ölbäckstranden för utlovad lek 
och tävling. Vi tävlade i olika grenar 
nere på stranden och sen fick de två 
lagen lite klurigare utmaningar uppe 

i skogen. Mest uppskattat var en 
bana där lagen skulle ta sig till slutet 
genom att hela tiden gå på en lina. 
För att lyckas behövde man hjälpas 
åt och klura ut vårt tänkta pussel.

Till nästa år hoppas vi att ännu 
fler lyckas hitta ner till ungdoms-
träffen. Det är ett ypperligt tillfäl-
le att lära känna andra ungdomar 
under roliga former. Och nästa år 
kommer det troligtvis att bli minst 
lika roligt!”

Middag på Roosta
Nere på grillplatsen på Roosta stug-
by träffades vi åter vid en fullmatad 

En intensiv sommarvecka
Ingegerd Lindström

Årets Mats Ekmanstipendiat, 
Mikael Sjövall, vid Mats Ekmans 
minnessten.

Tävlingens vinnare, La Änglarna. Från vänster Alfons, 
Kevin, Johan, Nea och Felicia.

En ung och duktig flöjtist, Loviise 
Lekarkin, spelade för oss.

Foto: Ingegerd Lindström

De flesta sökte lä i sanddynerna när Hemvändarveck-
an inleddes på Ölbäckstranden.  Foto: Ingegerd Lindström
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Hemvändarveckan 2019En intensiv sommarvecka
Ingegerd Lindström

buffé. Där fanns det mesta för alla 
smaker att ta för sig. Det var 108 
personer som deltog i middagen, 
varav 13 barn. Roligt att så många 
vill komma och äta gott och umgås 
med vänner! 
Resa till Tartu
På måndagsmorgonen satte sig 24 
personer i buss och bil för en två-
dagars resa till Tartu. Färden gick 
via Rapla och Türi och första stop-
pet blev i Põltsamaa efter cirka två 
och en halv timme. Põltsamaa är 
idag mest känt för sina frukt- och 
bärsylter men också för sina rosor, 
sina många broar (18 stycken) och 
sitt vin. Tyska orden uppförde år 
1272 en stenborg här. Borgen var 
Livlands kung Magnus residens 
1570-1578. Något annat historiskt 
som hände i staden Põltsamaa var 
att år 1884 sydde Emilie Beermann 
Estlands första blå/svart/vita flagga 
här. Vi åt en god lunch på borgen 
i en mycket vacker sal som öppnat 
enbart för oss den dagen. 

Efter lunchen gick färden vidare 
till Tartu stad. Tartu är Estlands näst 
största stad efter Tallinn. Den är 
också en mycket gammal stad, den 
nämns för första gången i officiella 
dokument år 1030. Enligt uppgif-
ter är den också den äldsta staden 
i hela Baltikum och en av de äldsta 
städerna i hela Europa. Staden har 
drabbats av otaliga olyckor, såsom 
svält, pest, brand, krig och religiösa 
förföljelser. År 1775 brann staden 
och nästan all bebyggelse ödelades. 

Därför är de äldsta delarna av sta-
den inte lika gamla och välbevarade 
som gamla staden i Tallinn. Gamla 
staden i Tartu är byggd i klassisk 
stil. Det mesta av Tartus gamla his-
toria ligger i underjorden och har 
kommit upp i dagen vid arkeolo-
giska utgrävningar. 

Teatern Vanemuine är Estlands 
äldsta professionella teater och är 
unik i Estland. Här kan man se både 
opera, teater, balett och barnteater. 

Tartu är den mest intellektuella 
och kulturella staden i Estland. Här 
har all kultur sin början och här 
finns Sveriges andra universitet, 
Tartu universitet, som instiftades 
under den svenske kungen Gustav 
II Adolfs regeringstid. År 1625 in-
tog Sverige Tartu och kungen utsåg 
sin forne lärare Johan Skytte till 

guvernör över staden. År 1630 in-
stiftade Skytte en kunglig domstol 
och en gymnasieskola, som 1632 på 
kungens order gjordes till universi-
tet under namnet Academia Gusta-
viana.

Även det första tidningshuset på 
estnisk mark grundades här 1631. 
Här grundades också tidningen Pos-
timees (Postmannen) år 1886 och 
den kommer ut ännu i dag. 

Genom staden rinner den vackra 
och omskrivna floden Emajõgi. Tar-
tu är en stad man måste besöka flera 
gånger för att hinna uppleva all his-
toria. Vi fick se en liten del av sta-
dens viktiga historiska monument 
och byggnader och fick historien 
berättad av en otroligt duktig, kun-
nig och trevlig guide. Hon pratade 
utmärkt svenska så alla kunde förstå 

Kön var lång till maten vid den gemensamma midda-
gen på Roosta. Foto: Ingegerd Lindström

Tur med vädret som vanligt så en del kunde sitta utan 
tak över huvudet.

Rådhuset i Tartu till vänster i bild och framför står statyn ”Kyssande par”. 
Foto: Mats Bruce
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och hon hade många roliga historier 
att berätta för oss. Första dagen gick 
vi en stadsvandring med henne och 
hon var också en stor svenskvän. 
Allt var bara positivt med Sverige 
men hon var också en stor lokalpa-
triot. Hon älskade sitt Tartu och alla 
andra städer fick tummen ner. 

Före stadsvandringen hade vi 
checkat in på vårt hotell som låg en 
bra bit från centrum och efter stads-
vandringen fick vi lite egentid för 
middag eller andra förfriskningar. 
Bussen hämtade upp oss vid halv-
niotiden och då var nog alla nöjda 
att komma hem till hotellet. En lång 
dag började närma sig sitt slut. 

Dagen därpå var vädret lite mer 
ostadigt men vi hade tur att så fort 
vi satte oss i bussen började det 
regna och så fort vi steg av bussen 
slutade det. Vi startade dagen med 
en rundvandring på det relativt nya 
och mycket intressanta National-
museet med samma guide som för-
sta dagen. Museet ligger i utkanten 
av staden och har en modern och 
lite annorlunda arkitektur. Inne i 
museet finns en imponerande sam-
ling av nutida och forntida föremål. 
Man har byggt upp museet så att 
man startar med nutid och ju längre 
bort man kommer i museet, desto 
längre bak i tiden kommer man. In-
tressant! Efter det besöket var det 
dags för lunch på en restaurang i 
centrum, Vilde Ja Vine.

Så var det dags att börja hem-
färden. Nu åkte vi en annan väg 

tillbaka och strax utanför Viljandi 
stannade vi för kaffepaus. Vi stan-
nade vid Olustvere herrgård som 
härstammar från sent 1500-tal. Ja-
cob de la Gardies son Johann von 
Schilling fick överta herrgården 
1668 och efter honom kom Gustav 
von Fersen som övertog gården år 

1742. Det är en vackert bevarad 
herrgård där man haft skola tills ny-
ligen. Nu är den öppen för turister 
och man anordnar fester, bröllop, 
middagar och kaffeservering efter 
beställning.

Sista delen av resan avverkades 
på ett par timmar och vi var både 

Vår förträffliga guide i Tartu, Kristel 
Sävborg.

Foto: Ingegerd Lindström

Olustvere herrgård som den ser ut idag. Invändigt finns detta fantastiska toalettrum. Foto: Ingegerd Lindström

Sveriges andra universitet, ”Acade-
mica Gustaviania”.

Foto: Ingegerd Lindström

Ruinen av Põltsamaa slott.
Foto: Mats Bruce

Statyn av Gustav II Adolf bakom 
universitetet. Foto: Mats Bruce
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nöjda och trötta när vi återkom till 
Rosleps kapell där resan började. 
Som vanligt hade vi Aare Kalm 
som vår utmärkta chaufför! 

Vandring med Erik
På onsdagen var det tid för en vand-
ring med Erik Johansson. En av 
deltagarna, Lennart Ygstedt, berät-
tar följande:

”Sjutton stycken ’motionssugna’ 
hade mött upp vid Roostas parkering 
i hopp om att genomföra Hemvän-
darveckans traditionella vandring. 
I ärlighetens namn var vi arton om 
man också räknar med vår fyrbenta 
vän Otis, som gärna höll sig i täten 
av klungan. Vår vandringsledare 
Erik Johansson hälsade välkomna 
och berättade att årets vandring 
skulle gå av stapeln strax öster om 
Risti. Vi började alltså med bilfärd 
och kom så fram till en vandrings-
led, där återsamling skedde. Erik 
berättade nu att vi skulle följa en 
vandringsled över en myr vid namn 
Marimetsa, en sträcka på cirka nio 
kilometer. Mats Bruce utsågs till 
att agera ’kökarl’ och ansvara för 
att gruppen kom fram till rastplat-
sen, som var belägen nedanför ett 
utsiktstorn. Här avnjöts medhavd 
matsäck. Möjlighet till bad i en 
mindre insjö fanns också, men vad 
jag kunde se var det ingen av delta-
garna som tog chansen till ett dopp. 
Mätta och belåtna var det så dags att 
’trava’ tillbaka till utgångsplatsen, 
där vi nöjda kunde konstatera att vi 
haft näst intill perfekt vandringsvä-

der, inte för hett och dessutom hade 
vi sluppit regn. Tack Erik! Det här 
är ett bra sätt att beta av Estland till 
fots.”

Kaffekalas i Rosta
Krister och Liza Engman inbjöd 
alla att komma och dricka kaffe på 
deras gård i Rosta. Det var modigt 
av dem att bjuda utan anmälan, det 
kunde ha kommit 100 personer men 
nu kom det cirka 55 gäster. De hade 
förberett sig för många gäster och 
alla fick plats ute i trädgården i so-
len. Det var en trevlig kaffestund 
med mycket prat och skratt. Krister 
hade förberett en tipspromenad som 
handlade om hans släkts historia på 
Graisasgården. Grannen och kusi-
nen hade flest rätt men diskades för 
inside information! Pris delades ut 

Hela gänget samlat inför vandringen över Marimetsa.  Foto: Tomas Björelind

Krister och Liza Engman, dagens 
värdpar, bjöd in till kaffekalas.

Foto: Ingegerd Lindström

Många hade hörsammat inbjudan till kaffe hos Krister 
och Liza. Foto: Mats Bruce

Vackert vandringsområde.
Foto: Jan Stussare
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till dem som kunde mest om släkten 
och det blev Lillemor och Tonny 
Treiberg. Ett mycket trevligt initia-
tiv som uppskattades av alla! 

Talko på Mickogården
Sammankallande i kommittén för 
Mickogården, Erik Johansson, skri-
ver följande om talkot: ”Sommarens 
talko på Mickogården genomfördes 
under torsdagen den 11 juli. Vi var 
ett 20-tal personer som hjälptes åt 
att fixa på gården, allt ifrån att rota 
i rabatter, underhåll på byggnader, 
städa och bygga nya bord.

Städningen resulterade i att vi 
fraktade iväg fyra släpvagnslass 
med bråte till återvinningscentra-
len. Vi skapade därmed möjlig-
het för oss att börja planera för en 
uppfräschning av det östra rummet 
i huvudbyggnaden, för eventuell 
framtida uthyrning till medlemmar. 
Där det märktes mest skillnad var i 
gårdsbyggnaden där främst ungdo-
marna Blomberg såg till att vi nu 
har ett embryo till gårdsmuseum. 
Det sparades en hel del gamla saker, 
men mycket var i så dåligt skick att 
det fick gå till återvinningen. 

Det som sparades har nu ställts 
upp så att det går att beskåda. Vi 
ser nu fram emot att fylla på med 
fler gamla redskap och tar tacksamt 
emot om någon vill skänka. Främst 
skulle vi vilja ha tag på en gammal 
hästkärra att visa upp och även ha 
som serveringsbord vid våra till-
ställningar på gården. Under dagen 
reparerades även innertaket i sam-
lingssalen i ladan så att det nu är i 
skick för framtiden. Vi hade anskaf-
fat virke så att vi kunde tillverka 
fyra nya långbord att ha i stallet och 
som kom väl till pass under kväl-
lens gemensamma pubkväll. 

Jag vill passa på att rikta ett rik-
tigt stort tack till alla er som var 
med under dagen och gjorde detta 
möjligt!”

Grillfest på Mickogården
På kvällen var alla tillbaka till 
Mickogården efter förmiddagens 
talko och dessutom kom det fler av 
våra medlemmar. Det blev invig-
ning av samlingslokalen och nu vet 
vi hur många som får plats därinne. 
Vi var cirka 60 personer och det var 
precis lagom. Men vi kan säkert 
trycka in några fler, så runt 65-70 
personer går nog bra. Det fungerade 
ganska bra, men vi lär oss något för 
varje gång, och till nästa år kanske 
vi ska servera maten från två håll så 
att inte köerna blir så långa. 

Men det vi lärde oss från förra 
året var att ha gott om mat och i 
år tror jag alla fick vad de ville ha. 
Tack alla som kom och alla som 
jobbade!

Tovning
Det har nu blivit en tradition att någ-
ra kvinnor samlas för att tova ull till 
olika kreativa föremål. Förra året var 
det hattar men i år blev det sittdynor, 
värmeunderlägg och mobilväskor. 
Den yngsta kvinnan (som vi måste 
kalla tjej) var bara 10 år! Jätteduktig 
att nåltova! Roligt att alla åldrar är 
med och deltar i våra aktiviteter! An-
talet tovningssugna stiger för varje 
år och de två sista åren har vi nu va-
rit på Mickogården vilket vi kommer 
att fortsätta med om intresse finns.

Tack alla som ställde upp och 
arbetade för att alla skulle få en fin 
vecka och tack till alla medlemmar 
som kom på våra aktiviteter! Utan 
er skulle Hemvändarveckan inte bli 
något!

Det var fullsatt när det var invigning av samlingsdelen i ladan på Mickogår-
den. Foto: Ingegerd Lindström

Mycket bråte rensades ut från ”mu-
seidelen” av ladan.

Den yngsta deltagerskan på tov-
ningen, Tilia Winnansson, får hjälp 
av farmor Ylva.
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För tre år sedan startade några nuck-
öbor det som kallas Nuckö kafédag. 
Deras tanke var att presentera kust-
bornas kokkonst och vardagsliv. 
Det blev en succé från början och 
nu har flera gårdar anslutit sig. Re-
dan förra året diskuterade vi om vår 
förening skulle kunna delta men ti-
den blev för knapp så det blev inget 
av med deltagandet då. I år var vi 
ute i god tid och jag tog kontakt 
med dem som höll i arrangemanget. 
Jag tror de blev glada över att vi vil-
le vara med och vi fick snabbt svar 
att vi var välkomna. 

Årets kafédag var först beslu-
tad till samma dag som vi hade vår 
strandfest men de var så snälla så de 
ändrade datumet till lördagen efter 
vår Hemvändarvecka. Vi förbered-
de oss genom att baka kaffebröd, 
kakor, kako-bre, rågsiktskakor med 
mera. Vi hämtade konserverat kött 
från Rågöarna och vi hängde fram 
våra förkläden och handdukar. 
Böcker fanns till försäljning och 
allt var klappat och klart på lördag 
förmiddag. Vi hade dukat ute på 
gården då det var sol och blå him-
mel. När allt var klart och klockan 
närmade sig 15.00, då alla kaféer 
skulle öppna, började jag känna lite 
pirr i magen. Tänk om ingen kom-
mer.Vad gör vi då med allt bröd och 
vad pinsamt att ingen är intresserad 
av oss och vår gård.

Mellan 650 och 700 gäster
Men jag hade inte behövt oroa mig. 
Redan innan klockan var tre kom de 
första gästerna och sedan rullade det 
på till stängningsdags vid 21-tiden. 
Vi hade nog mellan 650 och 700 
gäster under eftermiddagen. Det 
konserverade köttet tog slut, kako-
bre och rågsiktskakorna tog slut och 
en del kaffebröd tog slut. Till nästa 
år kanske vi ska fundera på att bju-
da på några svenska specialiteter, 
som till exempel sillsmörgås eller 
liknande. Andra gårdar erbjöd olika 
maträtter som de specialiserat sig 

på. En del hade underhållning och 
vår dragspelare Gunvor Strömbom 
underhöll våra gäster.

Folk verkade imponerade av 
gården och många tog tillfället i 
akt att gå runt både ute och inne. Vi 
hade också plockat fram vår gamla 
utställning som en gång gjordes till 
den första Svenskdagen i Birkas. 
Det var ett lyckodrag för vid den 
stannade alla och läste om estlands-
svenskarna. Vi fick också en hel del 
frågor om gården och om estlands-
svenskarnas liv före kriget så det 
kändes mycket bra. Vi fick dessut-
om besök av släktingar till de första 
ägarna som kunde berätta om hur 
gården såg ut tidigare. En kvinna 
hade bott där i sin barndom och vi 
fick veta många intressanta saker 

om Mickogården. 
Jag kan inte nog tacka alla som 

ställde upp och jobbade den dagen. 
Vi var många, och det behövdes 
folk både ute och inne. Det var våra 
män som ställde upp och diskade, 
och många förvånade kvinnor titta-
de in i köket och blev förstummade 
över att det var männen som dis-
kade. Det var tydligen ingen van-
lig syn i Estland. Vi ser redan fram 
emot nästa år, hoppas vi får delta då 
också. Trots allt arbete så gav den 
dagen väldigt mycket. Jag vet att 
några av våra medlemmar åkte runt 
till andra gårdar som också öppna-
de sina hem för gäster och jag hop-
pas att fler åker runt och bekantar 
sig med våra grannar i Nuckö nästa 
år!  

Nuckö kafédag
Ingegerd Lindström

Elisabeth och Barbro Adelman stod nästan hela dagen bakom kaffebordet.
Foto: Ingegerd Lindström

Vi hade dukat upp utomhus då det 
var soligt och fint väder.

Många besökare kom under da-
gens lopp.
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Regeringens 100 dagar
Koalitionen mellan Centerpartiet, 
Fosterlandspartiet och det högerex-
trema EKRE har under de hundra 
dagarna sedan man bildade reger-
ing kännetecknats av ständigt kon-
troversiella uttalanden från EKRE 
riktade mot EU, NATO, forskning 
och högskolor, läkarkåren, kulturar-
betare med flera. Dessa har slätats 
över av premiärminister Jüri Ratas 
med hänvisning till att EKRE ännu 
inte vant sig vid att vara ett parti i 
regeringsställning med ett ansvars-
tagande. Under tiden har Reform-
partiet enligt opinionsundersök-
ningar ständigt ökat i popularitet till 
närmare 40 procent samtidigt som 
regeringskoalitionen gått tillbaka, 
speciellt Centerpartiet.

Bland analytiker diskuteras stän-
digt hur länge koalitionen kommer 
att hålla. EKRE har under senare tid 
mer och mer tagit Ungern med pre-
miärminister Orbán som förebild.
Fortsatt oljeskifferdrift
Den miljöförstörande oljeskifferns 
framtid i Estland har säkrats genom 
avtal mellan regeringen och facket 
även om 350 personer kommer att 
sägas upp.  Enligt avtalet kommer 
den inhemska elproduktionen fram 
till 2023 att ligga på genomsnittet 
av elförbrukningen. För att minska 
koldioxidutsläppen kommer kraft-
verken även att använda biobräns-
len.

Estlands kraftindustri ligger i 
länet Ida-Virumaa i nordöst, i en 
region med arbetslöshet och sociala 
problem. Majoriteten av befolk-
ningen utgörs av ryssar. Inhemsk 
elproduktion är viktig, inte minst på 
grund av strategiska och säkerhets-
mässiga skäl.

Amazon till Estland
Den amerikanska detaljistjätten 
Amazon har bildat ett dotterbolag i 
Estland, Amazon Data Services Es-
tonia OÜ. Detaljer kring inriktning 
har ännu inte avslöjats men av nam-

net att döma handlar det om utveck-
lande av datatjänster.

IT-Estland
Från och med den första juli ac-
cepterar statliga myndigheter och 
förvaltning i Estland ej längre pap-
persfakturor, utan enbart e-fakturor. 
Den privata sektorn har sedan länge 
gått över till e-fakturor.

Harjumaa Estlands motor
Cirka hälften av Estlands befolk-
ning, drygt 610 000 personer, och 
hälften av näringslivet finns i Tal-
linn med omgivande Harju län. 
Invånareantalet har ständigt ökat, 
främst på grund av inflyttning. För-
utom Tallinn och Harju län uppvisar 
endast Tartu med omnejd befolk-
ningstillväxt. Alla övriga regioner i 
Estland är avfolkningsbygder. 

Passagerarrekord för
Tallinns flygplas
Närmare 320 000 resenärer passe-
rade Tallinns flygplats i juli 2019, 
vilket är nytt rekord och en ökning 
med 2,2 procent i jämförelse med 
juli 2018. Reguljärtrafik upprätthålls 
till 36 orter, förutom charter till 25 
orter. De viktigaste destinationerna 
är Helsingfors, Riga, Frankfurt och 
Stockholm, som i stor utsträckning 
används för transitändamål. Bland 
turistdestinationer är Turkiet, Bul-
garien och Grekland populärast. 
Även Tartu, som enbart har trafik 
till Helsingfors med Finnair, uppvi-
sar en ökning. Totalt flög 2 257 rese-
närer från Tartu, en ökning med 429.

Tartu Universitet 
– topprankas
Enligt QS World University Ran-
kings ligger Tartu Universitet på 
plats 301 bland 1 620 av världens 
universitet som ingick i undersök-
ningen. Tartu intar den bästa pla-
ceringen genom tiderna, 20 platser 
bättre än vid föregående mätning 
och 160 platser bättre i jämförelse 
med 2014. Vid rankningen tittar 
man på olika kriterier, så som nä-

ringslivets bedömningar och antalet 
akademiska publikationer. De störs-
ta framstegen finns inom kategorin 
forskare/akademiska bedömningar. 
Tallinns Tekniska Universitet lig-
ger i spannet 601-650 och Tallinns 
Universitet 801-1 000. MIT, Stan-
ford och Harvard ligger i täten i QS 
tabell.
Pris till kommunismens
minnesmonument
Det 2018 invigda monumentet för 
kommunismens offer längs Pirita-
vägen i Tallinn, har av prestigefyll-
da The International Architecture 
Awards utsetts till ett av årets bästa 
projekt inom kategorin museer och 
kulturbyggnader. Bland kandidater-
na fanns 350  projekt.
Flygbolaget Nordica
struktureras om
Flygbolaget Nordica, som ägs av 
estniska staten (51 procent) och 
polska LOT (49 procent), kommer 
framöver att enbart flyga från Tal-
linn till Stockholm, Bryssel och 
Warszawa och allt i LOT:s regi. 
Nordica kommer i stället att erbju-
da tjänster med flygplan och besätt-
ningar till flygbolag som SAS, LOT 
med flera. Nordica med 19 flygplan 
fick ge sig i konkurrensen med let-
tiska Air Baltic som i stort sett tagit 
över samtliga Nordicas linjer. Kriti-
ker frågar sig varför estniska staten 
skall driva ett flygbolag som inte 
erbjuder förbindelser till och från 
Estland.
Transferwise’s grundare
– framgångsrik influencer
Fortune Magazine har utsett fö-
retaget Transferwise’s grundare 
och ägare Kristo Käärmann, 38, 
till en av världens mest inflytel-
serika personer i kategorin under 
40. Käärmann hamnar på plats 22. 
Transwerwise börsvärde har sedan 
starten för nio år sedan vuxit till 3,5 
miljarder dollar. Bolaget förmedlar 
internationella betalningsöverfö-
ringar elektroniskt.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin
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Min barndom, flykten till Sverige och livet här
Till mina barnbarn Sofia, Johan och Erik!

Hilja Johansson f. Granberg, Ölbäck Larsos
Denna berättelse innehåller en in-
tervju med min mamma Hilja Ul-
dine Johansson, född Granberg. 
Intervjuaren är Hans Redelius, 
folkskollärare i Härads kommun 
sedan 1950-talet. 

Jag har också fyllt på hen-
nes berättelse från intervjun 
med några minnen från böcker 
skrivna av Hiljas storebror Ber-
til samt andra släktingar. Den 
ljudinspelade intervjun gjordes 
den 10 mars 2014. Elva dagar se-
nare drabbades Hilja av en svår 
blodförgiftning med medföljande 
hjärnskador och blev därefter 
vårdberoende men ändock gan-
ska pigg och pratsam. Hon dog 
tre år senare vid 87 års ålder den 
26 mars 2017.

Tack Hans Redelius för att du 
gjorde en intervju med mamma 
medan tid fanns!

Delar av texten är hämtade 
ur böckerna ”Minnen i ljus och 
mörker, Estlandssvenskar från 
Rickul/ Nuckö berättar”. Något 
är berättat av mostrarna Birgit, 
Maja och Linnéa och något är 
mina egna minnen och tankar om 
min mamma.
Ann-Charlotte ”Lotta” Lindström

Min barndom
Jag föddes 1930 som estlandssven-
ska in i en familj som nummer fyra 
av en syskonskara på nio barn (va-
rav det yngsta föddes i Sverige). Vi 
växte upp på Larsosgården i byn 
Ölbäck i Rickuls kommun vid kus-
ten i nordvästra Estland. Närmaste 
större ort var Hapsal. 

Vi bodde på en gård med kor, 
grisar, en häst och några får. Gården 
delades med farbror Anton Gran-
berg. Min pappa Alfred och mam-
ma Ida var båda födda 1902 och 
hade träffats på Birkas folkhögskola 
1920-1921, där båda gick. Det var 
en lantbruks- och hushållsskola. De 

hade alltså båda två upplevt första 
världskriget 1914-1918.

Min pappa Alfred var en snäll, 
stark, egensinnig och aktiv man. 
Lite sträng ibland! Han var inte 
rädd för att uttrycka sina åsikter. 
Han skötte sin gård, var vice ord-
förande i kommunen, hade uppdrag 
som skolinspektör, var ordförande i 
skolrådet och ledamot i kyrkorådet 
och var dessutom ledare för Bergs-
by-Ölbäcks brandkår.

År 1935 köpte far och hans bror 
ett tröskverk. De utförde tröskarbe-
ten i den egna kommunen och även 
i grannkommunen Sutlep. Bröderna 
införskaffade också en ramsåg och 
en stor tändkulemotor som senare 
kom att  monteras i vår flyktbåt.

Mamma Ida, född Klippberg på 
Graisasgården i byn Roslep, var en 
snäll, stark, envis, klok och mycket 
humoristisk kvinna. Hon födde åtta 
barn i hemmet, fostrade oss samt 
skötte matlagning, sömnad, djur-
skötsel och allt det övriga på går-
den. Vi syskon var födda under åren 
1925-1944. 

Vi hade en bra uppväxt där det 
alltid fanns mat på bordet från går-
dens djur, säd och potatisodlingar. 
Med många syskon och sysslor 
fanns det alltid något att göra. 

Vår skola låg ett par kilome-
ter från vårt hem och alla vi ungar 
samlades morgon och eftermiddag 
och hade sällskap dit och hem. Vi 
hade svenska lärare och böcker som 
vi följde och vi var tvungna att prata 
svenska, annars var gammalsven-
ska vårt modersmål. Vi barn kunde 
inte någon estniska, det var svårt att 
lära sig. Men pappa och min äldsta 
bror Bertil kunde prata lite.

Mamma hade gått i skolan under 
första världskriget, där hade de fått 
läsa ryska så hon kunde några ord 
som hon använde ibland. Vi förstod 
inte men det var mycket skratt runt 
just de orden.

Där jag bodde var det en svensk 
koloni sedan 1200-1300 talet. Flera 
tusen svensktalande människor lev-
de där och hade behållit sitt moders-
mål. Vi hade också svenska präster 
i kyrkan. Jag blev döpt av Sven Da-
nell 1931.
Sovjetockupation
År 1939 började det bli oroligt i lan-
det. Ryssland ockuperade Estland 
1940. Det finska Vinterkriget på-
gick en kort tid och ryska bombplan 

Hilja vid intervjutillfället 2014.
Foto: Hans Redelius

Ida och Alfred med barnen Ellen, 
Hilja, Karin och Bertil 1931.
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flög över oss ibland. Ryssarna hade 
byggt en flygbas utanför Hapsal. 
Det började talas om att både hästar 
och unga män skulle mobiliseras. 
Min äldsta bror Bertil var 16 år och 
min pappa var drygt 40 år. Även 
flera kusiner till oss var aktuella. 

Många män började gömma sig 
i skogarna i trakten. Det var många 
män som ville undvika att mobilise-
ras. En av mina kusiner dog i sko-
gen, kanske av lunginflammation? 
Det fanns ju inga läkare att tillgå, 
så det var ett hårt liv. Männen var 
ju efterspanade och det var mycket 
oroligt. Min äldsta syster Ellen var 
14 år då detta hände, hon fick gå till 
skogen med mat åt dem.

Min bror Bertil kom hem någon 
natt emellanåt. Min pappa hade ti-
digare grävt upp ett ”gömhål” un-
der köksgolvet där han kunde krypa 
ner om militären knackade på dör-
ren. Det låg en matta över brädorna 
så det inte skulle synas. Vi var ofta 
rädda och tordes inte sova på sam-
ma gång under natten om de skulle 
komma för att hämta oss.

Den 14 juni 1941 blev det en stor 
massdeportering, som drabbade ut-
valda människor från hela Estland. 
I vår närhet, från Rickuls kommun, 
hämtade ryssarna människor som 
hade lite mer betydelsefulla upp-
drag i kommunen. Det skedde of-
tast på nätterna. Anton Fagerlund, 
som hade varit kommunordförande,  
hämtades tillsammans med sin fru 
och några till i familjen. Hans fru 
kom visst tillbaka och fick komma 
till Sverige i början av 1960-talet. 
Massor med människor blev bort-
förda till olika fång- eller arbets-
läger i Ryssland. Vår familj fanns 
också tydligen med på någon lista 
som  aktuella för deportation.
Tysk ockupation, flyktplaner
Under 1941 kom nu tyskarna och 
ockuperade Estland. Vi trodde det 
skulle bli lättare nu men det bara 
fortsatte med rädsla och oro. Det 
skedde bombningar och granatat-
tacker både från ryska och tyska 
armén i våra hemtrakter. En kvinna 

från Roslep blev träffad av ryskt 
granatsplitter och dog. Återigen 
gömde sig männen i skogarna för 
att undgå att bli indragna i kriget.

Under 1943 började många 
estlandssvenskar fly till Sverige i 
små båtar. Pappa och mamma hade 
också börjat planera för det. Vi barn 
visste ju inte så mycket om det. Ef-
teråt fick vi veta att vi undanhölls 
flyktplanerna för att inte försäga oss 
i skolan. Vi var en säkerhetsrisk! 

Flyktplanen var att ta sig över 
till Hangö på finska sidan. Det fanns 
en båtbyggare i vår by som hade en 
halvfärdig båt som han skänkte till 
pappa med villkor att han ville ha 
tillbaka den om vi kom till Sverige. 
Den båten lyckades min pappa och 
Bertil forsla till farbror Antons tom-
ma loge. Den var cirka 7 meter lång 
och 1,90 meter bred. Den var byggd 
som en segelbåt. Tändkulemotorn 
togs från sågverket och de jobbade 
mycket för att bygga på en låg ruff 
och få den sjöduglig.
Uppbrott från hemmet
Onsdagen den 17 februari 1944 
var det så dags för uppbrottet. Det 
var 10-12 minusgrader ute på nat-
ten. Alla som skulle med samlades 
i smyg hemma hos oss under dagen 
och kvällen, det tyckte vi barn var 
konstigt. Det var faster Eva Ham-
berg med sin familj och moster So-
fia Klippberg med vår kusin samt 
några till. Vi fick höra att vi skulle 
åka båt och bara ta med det vikti-
gaste på grund av platsbrist, bara 
kläderna vi hade på oss. Mamma 
hade slaktat en kalv och köttet hade 
gjorts i ordning för att vi skulle ha 
mat på resan, men det blev kvar i 
ugnen. Det var en kaotisk stämning 
i huset, folk var oroliga och for pa-
nikartat ut och in. Det viskades och 
rädslan och oron gick nästan att ta 
på. Det hade vi barn aldrig varit 
med om förut.

När vi gick iväg på natten fick vi 
inte gå i klunga efter båten, vi måste 
ha bra med mellanrum om vi skulle 
bli överrumplade. Moster Sofia 
skulle vara kvar och sköta våra 

djur och finnas hemma i huset för 
vår trygghet, om något obehagligt 
skulle inträffa på vägen. Det fick vi 
också veta senare.

Det var cirka en kilometer ner 
till stranden, så båten måste dras ge-
nom skogen på en kälke av vår häst. 
Det var dåligt med snö den vintern 
så det gick inte lätt. Det gnisslade 
och skrek om medarna mot kala 
fläckar på vägen och alla var rädda 
att vi skulle bli upptäckta. Några av 
oss barn fick också bära på bensin-
dunkar som var ganska tunga. 

Rätt som det var stannade hästen 
och vägrade ta ett steg till, båten var 
för tung. Pappa har berättat att han 
inte visste vad han skulle tänka då. 
Ska nu allt detta vara förgäves, vad 
kommer det att bli av oss alla! Vad 
ska vi ta oss till? Mor Ida, som var 
gravid i sjätte månaden, satt i bå-
ten med vår lillasyster Linnéa, två 
och ett halvt år, i knäet. Linnéa var 
väldigt sjuk och våra föräldrar hade 
skjutit upp flyktfärden några veckor 
för att hon skulle klara av båtresan 
över Finska viken och inte behöva 
bli begravd i havet. Pappa hade näs-
tan gett upp hoppet om att komma 
till Sverige när han hörde en röst i 
sitt öra: ”Gå och ta Matsas Arves 
(Arvid Grenfeldts) ’aiken’, (häs-
ten)”. 

En grannflicka blev skickad att 
olovandes låna hästen. Hon fick 
också gå före ekipaget och spana 
om kusten var klar. Det gick tyska 
soldater som strandvakter, men de-
ras rutiner var noga studerade av 
våra män så att vi inte skulle bli 
upptäckta. Det gick bättre med en 
häst som inte var trött och den blev 
tillbakalämnad till ägaren. Senare i 
Sverige fick ägaren veta om hästlå-
net!

Båten var nu nere vid stranden 
och sjutton personer skulle nu få 
plats. Mamma hade med sin syma-
skin, den kom med hela vägen till 
Sverige. En av mina systrar har den 
kvar än idag. En resväska föll i vatt-
net med foton och betyg. Den var 
borta. Det var långgrunt och män-
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nen fick bära kvinnor och barn till 
båten. Det var -12 grader och isflak 
vid strandkanten. Det fanns ett ka-
pell mitt i båten och där fick kvin-
nor och barn samsas på en liten yta. 
Klockan var halv tre på natten och 
småbarnen var trötta och oroliga. 
Seglet hissades och båten seglade 
ut från stranden. 

Efter en stund kunde motorn sät-
tas igång men den krånglade hela 
tiden. Resten av natten och förmid-
dagen efter for båten sakta framåt 
men alldeles för långsamt.
Mellanlandning
på Odensholm
Nu var det torsdagen den 18 febru-
ari, -10 grader och vid ett-tiden på 
dagen var vi i höjd med ön Odens-
holm. Pappa och Bertil bestämde att 
motorn måste plockas isär. Vi måste 
gå iland på en ö där tyskar patrul-
lerade! Odensholm var nästan obe-
bodd vid den tiden. Människorna 
där hade redan flytt och deras hus 
stod övergivna. Pappa såg ett över-
givet hus där han fick igång vedspi-
sen och där vi kunde vara under ef-
termiddagen och kvällen och torka 
de våta kläderna som männen hade 
på sig.

När vi vandrade uppåt huset 
kom det två unga tyska soldater 
med gevär. Nu var det kört, nu var 
vi upptäckta. När de kom närmare 
visade det sig att det var en spade 
och en hacka som de höll i. De frå-
gade efter vägen till byn. Vi vis-
ste ju inte men vi gick framåt och 
gick in i huset som pappa hittat. De 
fortsatte mot byn eftersom de nyss 
kommit till ön som vaktavlösning.

När kvällen kom knackade det 
på dörren och utanför stod ett tju-
gotal tyska unga soldater. De ville 
komma in och festa med oss, de 
hade med sig sprit, mat och ett mun-
spel! De ville dansa med de äldsta 
systrarna och en kusin. Vi andra 
försökte sova så gott det gick. Sent 
på natten gick de iväg och alla kun-
de pusta ut.

Pappa och de andra karlarna höll 
på med båtmotorn hela nästa dag 

och lyckades hitta felet, men vågade 
inte provstarta den för ljudet skulle 
höras vida omkring. Även denna 
kväll kom tyskarna över med mat 
och sprit, våra män låtsades dricka 
och blåsa i flaskan så det bubblade 
och de hade ”låtsasroligt”.
Flykten fortsätter
Först vid halv två-tiden på natten 
gick soldaterna. De vuxna höll råd-
slag och bestämde att vi skulle ge 
oss av genast. Det var -18 grader 
ute men lugnt och disigt. Småbar-
nen väcktes och var trötta och grät 
men vi kom iväg. Motorn fungerade 
denna gången och vi satte fart mot 
Hangö. Vi var sjösjuka och kräktes 
och frös men var ändå på gott hu-
mör nu när det gick bra. Vi hade åkt 
i tjock dimma många timmar och 
sjungit psalmer och visor för att få 
tiden att gå. Vi hade också kommit 
lite ur kurs på grund av en tappad 
kompass och var osäkra om Hangö 
udde. Det började bli isbildning 
så vi var tvungna att stanna båten.  
Pappa stod i fören och spejade när 
plötsligt dimman öppnade upp som 
”ett lodrätt snitt med en kniv.” Vi 
hade kommit lite ur kurs men såg 
udden. Bertil tog en åra och band 
fast ett lakan som han viftade med 
när vi hörde en båt komma. Det var 

den finska kustbevakningen som 
mötte oss och besättningen var två-
språkig. De frågade oss på svenska 
om vi var estlandssvenskar och se-
dan bogserade de in oss till land.

Där såg vi många tyska soldater 
men de hade ingenting att säga till 
om på land. Däremot berättades det 
att det låg ett tyskt krigsfartyg ut-
anför Hangö udde och bara väntade 
på flyktbåtar. Dimman denna natten 
hade räddat oss undan det hotet och 
vi var nu i trygghet och säkerhet.

När vi kom iland fick vi mycket 
hjälp av finska människor som tog 
emot flyktingbåtar. Den första nat-
ten fick vi sova i en bastu och fick 
mat av militären, vår mat var ju slut. 
Det var en söndag och vi fick vara 
hela dagen i bastun där vi låg och 
satt tillsammans på lavarna. Vi var 
lättade och kunde skratta och ha lite 
roligt igen. Rädslan och spänningen 
började släppa.
I Hangö
På måndagen kom en lastbil och vi 
fick åka in till Hangö. Vi kom till 
Svenska konsulatet och för första 
gången på länge fick vi sitta vid ett 
dukat bord och äta oss mätta. Ef-
ter det fick vi åka tåg till Åbo i en 
godsvagn. Där blev vi skickade till 
en flyktingförläggning där det fanns 

Emma, Karin, Ellen (med Maja i knäet), Bertil, Hilja och Birgit 1938.
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många flyktingar från finsk-ryska 
gränsen. 

Vår familj fick bo i ett stort 
hus, i en sal för oss själva, det var 
troligen en skola. Det kryllade av 
vägglöss och folk sov i halmbäd-
dar. Flyglarmen gick ibland, det var 
ryska bombräder av ryssarna sär-
skilt mot hamnen. Finland var ju i 
krig. En natt gick det tre larm och vi 
måste ner i ett skyddsrum tillsam-
mans med många andra människor. 
Jag kommer ihåg att det var många 
barnkistor därnere.

Det fälldes bomber både i Est-
land och Sverige den natten. Det var 
den 22 februari 1944. I Estland blev 
min mormors och morfars trappa 
sönderbombad. Senare fick vi veta 
att en bomb hade fällts i Strängnäs 
den natten. Det tyckte vi var kon-
stigt när vi väl kom dit en tid senare.
Den första tiden i Sverige
Efter tre dagar var det vidare färd 
med Finlandsbåten Bore, den som 
gick mellan Åbo och Stockholm. 
Den tog oss till Sverige. På grund 
av bombrisk var båten mörklagd 
men vi trodde inte det var sant, att 
vi fick sitta vid dukade bord och få 
mat. Vi var glada men trötta, hade 
illaluktande kläder och det kliade 
av vägglössen.

När vi kom till Stockholm den 
25 februari blev vi omhändertagna 
av Estlandssvenska kommittén. Vi 
fick mycket hjälp. Kvinnor och barn 
blev först skjutsade till Filadel-
fiakyrkan på Rörstrandsgatan. Där 
blev vi avlusade, fick bada och fick 
rena kläder, vi hade ju levt i våra se-
dan vi lämnade hemmet. Karlarna 
kom till Sabbatsbergs sjukhus och 
Fenixpalatset på Wallingatan.

Nu hade vi nått målet och vårt 
nya liv skulle börja. Vår lycka var 
att hela familjen hade hållit ihop.

Pappa ville börja jobba direkt 
för att kunna försörja sin stora fa-
milj, mamma var gravid och skulle 
föda på försommaren och vi behöv-
de börja gå i skolan igen.

Första erbjudandet om jobb och 
bostad blev på Maderö, strax utan-

för Ingarö i Stockholms skärgård. 
Där skulle pappa få jobba med en 
stugby och vi var tre systrar som 
skulle gå i skolan. Problemet var 
bara att skolan låg på fastlandet så 
för att komma dit så måste pappa ro 
en lång väg eller så skulle vi bo in-
ackorderade i veckorna.

Vi var inte där lång tid innan 
pappa sa att här kan vi inte stanna, 
det fungerade inte med jobb och 
skolbarn. Han åkte till Stockholm 
för att tala med Kommittén och blev 
skickad till Eskilstuna. Där fanns en 
flyktingförläggning i ett stort grönt 
hus vid Mälarbaden, en bit utanför 
Torshälla. Efter ett tag blev vi häm-
tade från Maderö och fick en period 
bo på Mälarbaden.
På Hällberga gård
Pappa fick snart jobb på en gård 
utanför Eskilstuna, Hällberga gård, 
som ladugårdskarl. Det ordnades en 
bostad till oss alla och frun på går-
den ordnade så att jag, Emma och 
Birgit kunde börja skolan igen. Hon 
trodde nog inte att vi kunde någon 
svenska. Men så var det ju inte, vi 
var ju svensktalande. Vi blev aldrig 
mobbade och en grannpojke som 
bodde i närheten tog hand om oss. 

Han gick med oss på vår skolväg. 
Möjligen blev vi lite retade någon 
gång, nån kallade oss för ”baltnas-
sar” men vi brydde oss inte. I början 
av skolgången hade vi rättskrivning 
och jag fick alla rätt, då kände jag 
mig mallig!

Eftersom min yngsta syster Lin-
néa var sjuk när vi kom till Stock-
holm blev hon direkt inlagd på Epi-
demisjukhuset vid Roslagstull från 
februari -44 till midsommar det 
året. Hon hade difteri. När hon kom 
hem pratade hon bara finska för att 
det legat så många finska barn på 
sjukhuset. Hon var ju bara två och 
ett halvt år så det var säkert jobbigt 
för henne och för oss andra med så 
lång sjukhusvistelse. I juni -44 föd-
des vår lillebror Sven på Lasarettet 
i Eskilstuna. Nu var vi nio syskon!

Jag skulle ju fylla 14 år den hös-
ten men fröken tyckte att jag kunde 
så mycket så jag behövde inte gå 
det sjunde skolåret. Jag vuxenstu-
derade senare i livet.
Egen gård
Pappa ville ha en egen gård och 
1945 fick han hjälp av egnahems-
nämnden och lantbruksnämnden att 
ordna ett banklån. Han var också 

I Härad 1946. Stående: Bertil, Karin, Ellen, Emma, Birgit och Hilja. Sit-
tande: Maja, Ida, Sven, Alfred och Linnéa.
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mycket noga med att betala tillba-
ka lånet så fort som det gick. Våra 
estniska pengar, om vi hade några, 
var rubel men de var ju inget värda 
i Sverige

Han blev den första egnahems-
ägaren i Sverige bland estlands-
svenskarna på en gård som hette 
Snytberga i Härads kommun mellan 
Strängnäs och Eskilstuna. Pappa var 
bunden av ett statarkontrakt med tre 
månaders uppsägning så storebror 
Bertil var den som fick börja sköta 
gården ensam några månader med 
lite hjälp från de gamla ägarna. Jag 
skulle gå i skolköket kommande 
termin så jag och pappa blev kvar i 
Hällberga den hösten. Jag kommer 
ihåg att vi cyklade mellan Hällberga 
och Härad på söndagar för att vara 
med övriga familjen. Det var långt! 
Idag skulle jag inte vilja göra om 
det.

Det var nu hösten 1945 och den 
övriga familjen bodde med Bertil. 
När pappa äntligen kom till gården 
flyttade Bertil tillbaka till Stock-
holm för jobb. Året därpå kom 
mammas gamla föräldrar, Mats och 
Kersti Klippberg, och vår moster 
Elsa och återförenades med oss i 
Härad. De hade kommit med ”Ju-
han” till Sverige.

Mina yngre syskon gick i skolan 
i Härad, vi äldre jobbade i Sträng-
näs och Eskilstuna några år på 1950 
talet.
Så gick det sedan
Efter 10 år sålde mamma och pappa 
gården och flyttade till Stockholm. 
Där bodde mycket familj, släkt och 
vänner. Linnéa och Sven flyttade 
med till Fredhäll på Kungsholmen. 
Pappa fick jobb på Electrolux på 
Lilla Essingen och var där till sin 
pensionering. Ida och Alfred blev 
94 och 95 år och bodde sina sista år 
på Fruängsgården.

Syskonen blev med åren ut-
spridda i Sverige och de som inte 
finns kvar längre är Ellen, Bertil 
och Sven.

År 1989 kunde vi för första 
gången åka tillbaka till Estland. Det 

var känslosamt att se vår barndoms 
hemtrakter. Vår fina badstrand var 
alldeles igenvuxen och inga hus 
fanns kvar från vår gård, endast nå-
gon mur.

På 1990-talet återlämnade est-
niska staten alla gamla ägor till de 
estlandssvenskar som flydde under 
kriget. Det betydde att familjen 
fick tillbaka mark och skog samt 
en summa pengar. Pengarna blev 
grunden till en lägenhet i Hapsal 
som familjen har tillgång till. Några 
syskonbarn har byggt sommarhus 
vid kusten i de gamla hemtrakterna. 
Många estlandssvenskar åker tillba-
ka på sommaren och det är mycket 
aktiviteter runt Ölbäck där skolhuset 
står kvar. Där bor det sommarbarn 
från Tallinn på somrarna. Roosta 
camping finns också där med en 
restaurang. Kapellet är numera åter-
uppbyggt efter att ha varit en ruin 
och en minnessten är rest över om-
komna under kriget där bland andra 
pappas brors namn står.

Mitt tillägg till min mor
Hiljas berättelse
Mamma blev kvar i Härad och gifte 
sig 1954 med Göte Johansson. Han 
och hans bror Yngve bodde för öv-
rigt i granngården till Snytberga, 
Berga gård, och var ungdomskam-
rater med syskonen Granberg. Hilja 
och Göte var gifta i 60 år och han 

dog den 8 maj 2014 vid 86 års ål-
der. Min bror Lasse förolyckades i 
april 2015 i en skoterolycka och den 
sorgen är tung. Hans söner finns i 
Härad och Eskilstuna och min dot-
ter bor i Stockholm.

Hilja var över till Estland flera 
gånger men trivdes bäst i Härad där 
hon fått barn, varit mycket aktiv i 
föreningslivet samt fått vänner för 
livet. Hon och hennes systrar har 
alltid haft en nära relation till var-
andra och har trivts och skrattat 
mycket ihop.

Nu är det bara Maja och Linnéa 
kvar av syskonskaran och de är till-
baka i Strängnäs. Vi syskonbarn är 
mycket glada för dem.

Ann-Charlotte Lindström

Hilja och Göte vid bröllopet 1954.

Maja, Birgit, Karin, Hilja och Linnéa på Skansen 1994.
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Jag skrev i den senaste artikeln om 
hur glädjande det var att Läänemaa 
Metsaühistu (LM) utvecklats till en 
professionell organisation och ett 
mycket bra stöd för oss skogsägare. 
Dessvärre har deras ekonomi nu un-
der året försämrats, delvis på grund 
av minskat stöd från staten för alla 
föreningars rådgivningsarbete men 
också på grund av att de måste ef-
fektivisera verksamheten och få 
mer intäkter. Därför har LM nu be-
slutat både om personalminskning 
och ett nytt arbetssätt. 

LM:s organisation minskar nu 
från fyra till tre personer och vissa 
tjänster köps in på konsultbasis för 
att undvika fasta kostnader. Perso-
nellt innebär detta att Mikk Link 
är kvar som VD, med bland annat 
specifikt ansvar för skogsägares 
bidragsansökningar, medan Jarro 
Mihkelson blir ansvarig för all ope-
rativ fältverksamhet från skogsför-
yngring till avverkning och virkes-
försäljning. Piret Peeterson, från 
Miljöstyrelsen, anställs för admi-
nistrativt arbete med dokumenta-
tion, webbsida och annan service 
till skogsägare.  

Arvo Aljaste börjar i stället ar-
beta på ett markberedningsföretag, 
som i konkurrens med andra före-
tag kan leverera tjänster till LM. 
Allar Luik lämnar LM för en tjänst 
på den centrala organisationen Era-
metsakeskus (Private Forest Cen-
ter), som bland annat betalar ut stöd 
till de olika skogsägarföreningarna 
i landet. Båda kommer att på olika 
sätt stödja introduktionen av den 
nya organisationen. Vi tackar Arvo 
och Allar för mycket god service till 
oss skogsägare och önskar den nya 
organisationen lycka till. Mer infor-
mation kommer efter hand.
Kort rapport från
verksamheten
Allar Luik berättar att en grupp 
med skogliga representanter från 
fem olika länder (Estland, Lettland, 

Slovenien, Spanien och Sverige) 
ska ha ett femårigt utbyte inom ra-
men för det europeiska Erasmus-
programmet. Vid ett första besök i 
Sverige kunde man konstatera att 
plantproduktionen i Sverige är be-
tydligt större än i Estland. Estlands 
årliga behov är drygt 30 miljoner 
plantor, medan Sverige använder 
cirka 380 miljoner plantor årli-
gen. Såväl tätheten i skogen som 
produktiviteten vid avverkning är 
större i Sverige, tack vare en hund-
raårig utveckling av skogsskötseln 
sedan Skogsvårdslagen år 1903 och 
att de estniska skogarna ofta är mer 
heterogena och därmed svårare att 
hantera. Däremot menar Allar Luik 
att riskerna för insekter, sjukdomar 
och skogsbrand kan vara något läg-
re i Estland tack vare de mer varie-
rande förutsättningarna.

I övrigt har vir-
kespriserna legat 
ganska stilla de 
senaste måna-
derna i Estland. 
Ett par månader 
i rad har nu LM 
sålt mer skogs-
energisortiment än 
annat virke. Tack 
vare höga energipriser 

har LM kunnat hjälpa skogsägarna 
med avverkning av områden som 
annars inte skulle vara ekonomiskt 
intressanta. 

Granbarkborren
Det har enligt Allar Luik inte va-
rit några stora problem med gran-
barkborre i Estland, men i Sverige 
larmar Skogsstyrelsen om risk för 
stora skador på granskogar. Den 
fyra millimeter långa skalbaggen 
har gynnats väldigt mycket av förra 
årets varma sommar. I kombination 
med goda yngelmöjligheter i storm-
fällda granar kan det bli massförök-
ning och dödande angrepp även på 
stora, friska träd. Nyangripna träd, 
med små ingångshål i stammen och 
rödbrunt gnagmjöl omkring, bör 
helst avverkas och transporteras 

bort inom 5-6 veckor för att 
inte nya skalbaggar ska 

hinna föröka sig eller 
gå ned i marken för 

övervintring. Man 
bör som skogs-
ägare kontrollera 
kantträden på sin 
granskog och 
snabbt be LM 

att få bort vind-
fällda träd om de är 

många.

Ekonomisk press ger förändringar i LM
Bengt Brunberg

Mer 
information

om VKS och LM finns på 
hemsidorna www.vastrakus-

tensskogsagare.se och http://
www.eramets.ee/eng/ (under 
uppbyggnad). Ni når VKS via 

mejl på info@vastrakus-
tensskogsagare.

se.

Vindfällda träd i Roslagen efter stormen Alfrida, ett smörgåsbord för gran-
barkborren. Foto: Bengt Brunberg
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Vi vill från valberedningens sida 
här gör ett upprop och uppmana er 
medlemmar att nominera lämpliga 
kandidater till den styrelse som skall 
väljas vid nästa årsmöte. Vi söker 
redan nu efter en ny kassör, då vår 
nuvarande har meddelat att han inte 
ställer upp för omval. Vi har också 
fått signaler att en av de ordinarie 
ledamöterna inte heller ställer upp 

för omval. Ta nu chansen och nomi-
nera kandidater som du tror skulle 
vara lämpliga att ingå i föreningens 
styrelse. Nomineringar görs lättast 
per mejl till ygstedt@hotmail.com. 

Välkomna med era nominering-
ar! 

För Valberedningen
Lennart Ygstedt

ordförande 

Skolavslutning i Birkas

Som vanligt har föreningen gett ut 
fyra stipendier till elever i grund-
skolan och i gymnasiet. 

Vi har tilldelat två elever på 
grundskolan 75 euro var för goda 
resultat i skolan, Kätlin Kärpp, samt 

till bästa kamraten, Madis Tamberg. 
Till två gymnasieelever har vi 

gett 150 euro var för dels utmärkta 
prestationer under läsåret, Annika 
Oiso, dels för bästa elev i svenska 
språket, Kätlin Pala.

Estlandssvenskarnas
traditionella kyrkodag

Lördagen den 26 oktober.
Plats: Immanuelskyrkan, Waldenströmsalen, 

Stockholm.
Tid: 12.30-15.00. Dörrarna öppnas kl. 12.00.
Jonathan Lindström berättar om kontakterna 
över Östersjön under rubriken: Sagans och 

verklighetens skandinaver i nordvästra Estland 
– från stenålder till Erik XIV:s tid.

Andakt med prästen Anders Gezelius Hägg-
lund Järfälla. Han berättar också om Ivar Pöhls 
prästkors, och om den estniske silversmeden 

Joseph Kopf som gjorde korset.
Anmälan till 110@estlandssvenskarna.org

senast den 23 oktober. 
Kostnad 50 kr, inklusive kaffe.

75 år
sedan flykten 
från Estland 

Minnesstund lördagen den 
21 september.

Samling vid Breviks brygga 
på Lidingö.

Tid: kl. 14.00. 
Högtidstal.

Vid behov av biltransport 
från Lidingöbanans station 

Högberga, meddela SOV via 
mejl till 

110@estlandssvenskarna.org

Estlandssvenskarnas
hembygdsdag

Uppmärksammar den stora flykten för 75 år 
sedan. 

Söndagen den 22 september.
Plats: Estniska huset, Wallingatan 34, Stock-

holm, restaurangen på våning 1.

Dörrarna öppnas kl 12.00.

12.30  Första visningen av textilutställningen. 
Ciceron: Lena Weesar.

13.00  Föredrag av Marcus Wallén om sin bok 
om Ludwig Lienhard.

14.00  Kaffe.

14.30  Andra visningen av textilutställningen. 
Ciceron: Lena Weesar.

Glada gymnasieelever efter sista dagen i skolan. Foto: Maie Arro

Upprop från valberedningen

Linden hade
släktträff

Tre år mellan träffarna, så i år var 
det åter dags för Släktföreningen 
Linden, ättlingar till Josef Bester-
man (Graisgården i Höbring) att 
träffas. Lördagen den 31 augusti 
hade 55 personer samlats i Jäders 
Bygdegård utanför Eskilstuna för 
några timmars trevlig samvaro.

Det inleddes med lite fika, tips-
promenad (om estlandsvenskarnas 
flykt och historia) innan det avslu-
tades med en italiensk buffé.
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Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - onsdag, söndag  kl 10.00 
 ankomst Paldiski  kl 20.00
Torsdag-lördag (Sailor) kl 22.00 
 ankomst Paldiski fredag  kl  8.00
 ankomst lördag och 
 söndag (Sailor)  kl 10.00

Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag, lördag-söndag kl 23.00  
 ankomst Kapellskär  kl  7.30
Torsdag ej avgång
Fredag kl 10.00
 ankomst Kapellskär  kl 18.30
Lördag (Sailor)  kl  8.30
 ankomst Kapellskär kl 18.30
Boka med e-post pax@dfds.com, eller på

www.dfdsseaways.se. Telefonbokning,
tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30

Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen och M/S Victoria går alterne-
rande varje dag från Stockholm (Värtaham-
nen) och Tallinn.

Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.50

Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.15
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15

Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 21 40

Avtalsnumret 4799 skall anges.

För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

 ”Våra smaker i Nuckö”
Boken har sam-
manställts av MTÜ 
Einbi Külaselts och 
innehåller recept 
och beskrivningar 
av alla byar i Nuckö 
delkommun.

Recepten är gamla 
estlandssvenska re-
cept med en modern 
touch. Varje by har 
en beskrivning samt 
ett recept.

Boken är trevlig att bläddra i och läsa de korta 
beskrivningarna av varje by. Den är proffsigt 
gjord och med vackra bilder.
Pris: 250 kr + porto.
Beställning till majagranbergs@hotmail.com el-
ler tfn 070-798 38 69
OBS! Vi har endast ett begränsat antal böcker!

NY BOK


